Rijeka Declaration

Declaração de Rijeka sobre
o futuro da bioética
Fritz Jahr já utilizou o termo "bioética" ("Bio = Ethik") em 1927. Seu "imperativo
bioético" (Respeite todos os seres vivos como um fim em si mesmo, e tratá-os, se
possível, como tal!) deve orientar a vida pessoal, profissional, cultural, social e política, bem como o desenvolvimento e a aplicação da ciência e da tecnologia. Com a finalidade de promover o Imperativo de Bioética e do futuro da bioética integrativa,
os participantes do simpósio ocorrido em Rijeka: "Fritz Jahr e raízes européias da
bioética: o estabelecimento de uma rede de estudiosos internacionais (EuroBioNethics)", desejam destacar o seguinte:
1. A Bioética contemporânea, muitas vezes tem sido reduzida às questões de consentimento informado e da responsabilidade em ética médica, ao passo que o
impacto prático de princípios éticos gerais tem sido mínimo.
2. É necessário que a bioética seja substancialmente ampliada e transformada
conceitual e metodologicamente, para que possa considerar as diferentes perspectivas culturais, científicas, filosóficas e éticas (abordagem pluralista), integrando estas perspectivas em termos de conhecimentos que orientem e de
ações práticas (abordagem integrativa).
3. Esta Bioética Integrativa terá que harmonizar, respeitar e aprender com a rica
pluralidade de perspectivas individuais e coletivas, e com as culturas da comunidade global.
4. Reconhecendo a fonte inesgotável de perspectivas relevantes para a Bioética
Integrativa nas obras de autores e ensinamentos que utilizam o termo eo conceito de bioética, mas também dos outros "precursores" de idéias deontológicas e integrativas da bioética desde a antiguidade, nós recomendamos fortemente o estudo da obras e ensinamentos clássicos.
5. O respeito pela vida, uma abordagem ponderada para com todas as formas de
vida, precisa ser apoiado por todos os cidadãos, pelo discurso público e pela
mídia, e por programas educacionais em todos os níveis.
6. Se essas idéias forem bem sucedidas, a bioética irá se tornar em um campo verdadeiramente aberto de encontro e diálogo de várias ciências e profissões, visões e perspectivas de mundo, que foram reunidas para articular, para discutir
e para resolver questões éticas relacionadas à vida como um todo e em cada de
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suas partes, a vida em todos os seus tipos, formas, estágios e manifestações,
bem como às condições de vida em geral.
7. Se essas idéias forem bem sucedidas, a bioética se tornará a base para o desenvolvimento e aplicação da lei, nacionalmente e internacionalmente.
8. Se essas idéias forem bem sucedidas, o reconhecimento e a implementação da
bioética se tornará a "ponte para o futuro", uma "ciência da sobrevivência",
uma sabedoria como "conhecimento de como utilizar o conhecimento" (como
Van Rensselaer Potter definiu na década de 1970) da medicina e da tecnologia
modernas.
A Rede de Estudiosos Internacional EuroBioNethics, promovendo estas idéias anteriores, irá organizar outras conferências e estabelecerá um espaço na Internet para
ampliar a comunicação global intercultural e a cooperação. Um Prêmio Fritz-Jahr
para a Pesquisa e Promoção da Raizes Européias da Bioética em breve serão anunciados. A Rede convida cientistas e especialistas em ética para se comunicarem e cooperaremvisando a implementação das idéias da Declaração de Rijeka.
Translated by: José-Robeto Goldim
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